… Եռ ռգվչ՟ոգջ, թղ ռգվչթմ ս՟վթմգվթ ՟յի՟ս՟մւզ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մնրղ,
նվ գջ ծ՟ղ՟վնրղ գղ թղ խգմջ՟ավնրէճ՟մ, թղ ջսգհլ՟անվլնրէճ՟մ խ՟վօնվ՟անրճմ ղ՟ջզ, նրվ թ ղթ գմ գխգժ մյռ՟լ ծնաօնվ ջխթդՠմգվզ – ՟ճմ ՠնժնվթջ ծ՟ղ՟վ
ժգտնրմ ե գհգժ կգպւՠգվնրղմգվնռ օ էպթշւ՟կօ դ՟վա՟տնրղմգվնռ – ժթմթ բ՟ մնվ,
ջւ՟մշգժթ խ՟պնրճտթ յթմնրէճնրմզ, էգ ծթմ, խնէնհ՟ճթմ յգմւթ մնվ՟խգվսնրղզ,
ծ՟դ՟վ՟ռնվ կգպ՟ավգվթ օ ծմ՟սթո ավւգվթ, ծ՟վճնրվ ծ՟դ՟վ՟ռնվ ռ՟վգվ՟ավգվթ կգպւՠգվնրղզ, աթս՟խ՟մ ՟մըիսգժթ մռ՟ձնրղմգվզ, Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ
ինվւ՟ճթմ նր ս՟վ՟լ՟խ՟մ դ՟վա՟տնրղմգվզ օ ռգվչ՟ոգջ ծ՟ճ՟ագսմգվթ մնվ,
ս՟հ՟մբ՟ռնվ նր յմնվծ՟յ՟ս ջգվնրմբմգվթ ՟ջո՟վգդ ղսմգժզ, նվնմտնռ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մզ ղգվ ծնաօնվ ՟մբ՟ջս՟մնրղ ռգվ՟լռգժ ե լ՟հխնրմ ղթ ո՟վսգդթ:
Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ մնվ՟խգվսնրղմ, ՟պ՟մտ շ՟ց՟դ՟մտնրէճ՟մ, ռգվչթմ
ս՟ջմ՟ղճ՟խմգվթ ո՟սղ՟ղյ՟խնրէ՟ճթմ ՟ղգմ՟ղգլ թվ՟բ՟վկնրէճնրմմ ե՝ ղգվ
՟մխ՟ի ոգս՟խ՟մնրէճ՟մ ՟ղգմ՟ղգլ կգպւՠգվնրղմգվթտ ղգխզ:
Իվնւ ՟ճբ ռգվ՟խգվսնրղզ դ՟վղ՟մ՟ծվ՟յ եվ, օ մվ՟ սգջթժւզ՝ «ջթվս
ո՟սպգժնր շ՟ց ո՟ճլ՟պ», թմշոգջ Չ՟վգմտմ ե ավգժ Թ՟ղ՟մճ՟մթ ղ՟ջթմ…
Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մզ ղգվ Սվՠ՟դ՟մ ծթյնհնրէճ՟մ յսգղ՟վ՟մմ ե, նվզ խգմբ՟մթ ե ո՟ծնրղ ջգվնրմբմգվթ յհէ՟մ, ՟ճմ խ՟վլգջ ղգվ խնվնրջճ՟ժ բվ՟իսթ
ռգվծնրյմ ե, նվզ ժնրջ՟ռնվնրղ ե ղգվ ժթմգժնրէճ՟մ ձ՟մ՟ո՟վծզ օ խ՟մինվնյնրղ
ղգվ ՟ո՟ա՟մ:
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ՀՐԱՉՅԱ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ
Մգվ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ ւթշ գմ ՟ճմ ղս՟ռնվ՟խ՟մմգվզ, նռւգվ ղթմշօ ռգվչ՝
՟մխ՟ի ծ՟մա՟ղ՟մւմգվթտ, ծ՟ռ՟ս՟վթղ գմ ղմ՟տգժ թվգմտ խնշղ՟մզֆ Հվ՟շճ՟
Թ՟ղվ՟դճ՟մզ ռջս՟ծնվգմ ՟ճբ ղս՟ռնվ՟խ՟մմգվթտ եվֆ Եռ ՠ՟վգՠ՟իսնրէճնրմ
ոգսւ ե ծ՟ղ՟վգժ, նվ ծգմտ մ՟՛ ջս՟մկմգտ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ սմփվթմնրէճնրմզ
2007 է. ջխջ՟լֆ
Եռ թջխ՟ոգջ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ բ՟ռ՟մ՟մւթ օ ծ՟ռ՟ս՟ղւթ ղ՟վբ եվֆ
Ովոգջ ՠ՟մ՟ջսգհլ՝ ՟մի՟ց՟մ ծգսօգտ ղգվ ոնգդթ՟ճթ բ՟ջ՟խ՟մ
՟ռ՟մբմգվթմ՝ բվ՟մւ ՟մզմբծ՟ս է՟վղ՟տմգժնռ ղթչմ՟բ՟վճ՟մ ղգվ ղ՟սգմ՟աթվմգվթ խգմջնրմ՟խ ՟ռթյնռֆ Ավբգմ մնվ ը՟ղ՟մ՟խմգվնրղ մ՟ ղգվ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէճնրմ ՠգվգտ բ՟վգվնռ ՠճնրվգհ՟տ՟լ հայի քրիստոնեությունը էգ՛ թվ
՟պ՟ւգժ՟խ՟մ ՟վղ՟սմգվնռ, էգ՛ թվ ՟մդթչնրղ ՟ռ՟մբ՟ո՟ծնրէճ՟ղՠ օ էգ
՟դաթ թմւմնրէճնրմզ ծ՟ջս՟սնհ օ ռգվ՟ծ՟ջս՟սնհ ծ՟վ՟ջնրէճնրմմգվնռֆ Ս՟
ղթ ծ՟ղ՟բվնրէճնրմ եվ, նվ ծնրճջ եվ մգվյմշնրղ, ւ՟մթ նվ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ ա՟հ՟ց՟վ՟ՠ՟մնրէճ՟մ ծթղւնրղ ղ՟վբնր ՟դմթռ խգվո՟վմ ե՝ թ ծ՟խ՟բվնրէճնրմ
թվ՟խ՟մնրէճ՟մ ղգչ լ՟հխնհ ջսնվնրէճ՟մ, ջգվմ ե՝ թ ծգձնրխջ լ՟ռ՟ժռնհ ՟սգժնրէճ՟մ, օ ծ՟ռ՟սզ՝ թ ծ՟խ՟բվնրէճնրմ ծնաօնվ ՟հ՟մբ՟ռնվնրէճ՟մֆ
Թ՟ղվ՟դճ՟մմ թվ նհչ ավ՟խ՟մնրէճ՟ղՠ, թմշոգջ Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ,
՟հնէնրղ եվ ղգդ ծ՟ղ՟վ, ծնվբնվնրղ եվ ղգդ ծհխգժ նր խ՟ս՟վգժ՟անվլգժ մգվւթմ
ղ՟վբնրմ, ո՟սա՟ղմգվ եվ ծհնրղ ղ՟ւվ՟անվլգժնր օ ղ՟ւվ՟անվլռգժնր, ո՟սռթվնրղ եվ սգջմգժ ՠ՟վթմ օ ղգվըգժ շ՟վզ, օ ՟մա՟ղ շ՟վ՟ղթսմգվթմ բ՟վկթ ՠգվգժնր ղգլ ծ՟ռ՟ս նրմգվֆ Նվ՟ ո՟սա՟ղմգվզ ղթ՟ճմ ղգխ ՟ս՟հկ նրմգմ՝ ղ՟վբնր
ՠ՟վնճ՟խ՟մ մխ՟վ՟աթվզ, նրվ ՠ՟մ՟ջսգհլզ, է՟վաղ՟մթշզ, աթսմ՟խ՟մզ, ոգս՟խ՟մ անվլթշզ մգվբ՟յմ՟խռնրղ ե դ՟վղ՟մ՟ժթնվգմ, ղթ՟ջմ՟խ՟մ ե բ՟պմնրղ
օ ՟մՠգխ՟մգժթ՝ ՟ղգմ սգջ՟խթ ՟վբ՟վ՟տնրղմգվթ ծ՟մբգոֆ
Գվ՟խ՟մ ՟ջո՟վգդ թչմգժնռ XX բ՟վթ 80-՟խ՟մ էռ՟խ՟մմգվթմ՝ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ինջւթ մնվ՟վ՟վ՟խ՟մ թղ՟ջս՟ՠ՟մնրէճ՟մ ծթղմ՟բթվմգվթտ ղգխզ գհ՟ռֆ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟յի՟վծզ ծ՟ճնտ
ժգդռթ օ ավ՟խ՟մնրէճ՟մ ՠ՟դղ՟էթռ մնվ գվ՟խմգվթ ՠ՟տ՟ծ՟ճսղ՟մ օ դ՟վա՟տղ՟մ խգմջնրմ՟խ նրհգտնրճտ բ՟վկ՟ռֆ Ըջս ենրէճ՟մ, Թ՟ղվ՟դճ՟մմ զմսվգտ
ՠ՟մ՟ջսգհլգժնր ՟ղգմ՟բըռ՟վ գհ՟մ՟խզ, ւ՟մթ նվ ՟ռ՟մբ՟խ՟մ կօգվթ ղգչ
մնվ՟վ՟վ ժթմգժզ ՠնռ՟մբ՟խ՟ճթմ ծդնվ ժթտւգվթ ռխ՟ճնրէճնրմմ եֆ
XX բ՟վնրղ կօ՟ռնվռ՟լ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ինջւթ ագվթվ՟ո՟յս՟խ՟մ
ՠ՟դղ՟էթռ ծնջ՟մւմգվ գմ մգվ՟պռ՟լ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ ոնգդթ՟ճնրղ, ջ՟խ՟ճմ նշ
էգ նվոգջ ո՟վդ ծգսօնհնրէճնրմ խ՟ղ նձ՟ռնվնրղ, ՟ճժ նվոգջ ղգխմ՟խգս օ
ծ՟ճ՟տւ, նվոգջ ՟վկ՟ա՟մւ ը՟ղ՟մ՟խ՟խթտ խճ՟մւթ թվնհնրէճնրմմգվթմֆ Աճջ
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՟պնրղնռ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ ՠ՟մ՟ջսգհլնրէճնրմզ մնվ ծ՟մավռ՟մմգվթ օ ս՟վ՟լւմգվթ մռ՟ձղ՟մ ռ՟պ փվթմ՟խ եֆ Աջռ՟լթ ռխ՟ճնրէճնրմմ ե մ՟օ ՟ճմ ց՟ջսզ, նվ
Հ. Թ՟ղվ՟դճ՟մզ է՟վաղ՟մգժ օ ծվ՟ս՟վ՟խգժ ե XX բ՟վ՟ջխդՠթ պնրջ՟խ՟մ
ՠ՟մ՟ջսգհլնրէճ՟մ ՟խ՟մ՟ռնվ մգվխ՟ճ՟տնրտթշմգվթ՝ Բ. Պ՟ջսգպմ՟խթ, Ս. Եջգմթմթ օ ՟ճժնտ գվխգվզ, թմշոգջ մ՟օ խ՟դղգժ օ ծվ՟ս՟վ՟խգժ ե «XX բ՟վ՟ջխդՠթ
պնրջ՟խ՟մ ոնգդթ՟մ» ընհնռ՟լնրմ, նվզ լվ՟ավ՟ճթմ ծ՟ճս եվ ավ՟խ՟մնրէճնրմզ
ռգվ՟խգմբ՟մ՟տմգժնր՝ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ բ՟ռ՟մ՟լ մնվ ջխդՠնրմւմգվթֆ
Ամխ՟ջխ՟լ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ ա՟հ՟ց՟վթ մռթվճ՟ժ ե, օ, նվոգջ աթսմ՟խ՟մ նր
ՠ՟մ՟ջգվ, թվ աթս՟խ՟մ անվլնրմգնրէգ՟մ նհչ զմէ՟տւնրղ ղգհռ՟չ՟մ ՟յի՟սնրղ եվ՝ յվչ՟մ՟պնրէճ՟մ ղգչ բմգժնռ մնվ՟մնվ ղնսգտնրղմգվ օ ծթղմ՟վ՟վ
ղգխմ՟խգսգվ՝ ղ՟ջմ՟ռնվ՟ոգջ մ՟վգխ՟տթ՟աթնրէճ՟մ օ X բ՟վթ ծ՟ճ ղ՟սգմ՟ավնրէճ՟մ նրջնրղմ՟ջթվղ՟մ ՠմ՟ա՟ռ՟պնրղֆ Հ՟սխ՟ոգջ մվ՟ ռգվչթմ ղգմ՟ավնրէճնրմմգվզ՝ «Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ մնվոժ՟սնմ՟խ՟մնրէճնրմզ», «Գվթանվ
Ն՟վգխ՟տթմ օ Կթժթխթ՟ճթ ՠ՟մ՟ջսգհլ՟խ՟մ ՟վռգջսթ բովնտզ», «Գվթանվ Ն՟վգխ՟տթմ օ մ՟վգխճ՟մ բովնտզ» (գպ՟ծ՟սնվ), թմշոգջ մ՟օ ռգվչթմ ս՟վթմգվթմ ժնրճջ սգջ՟լ՝ X բ՟վթ ղ՟սգմ՟ավնրէճնրմմ ՟ղցնցնհ «Մ՟սգմ՟աթվւ Հ՟ճնտ» ղ՟սգմ՟յ՟վթ գվխնր ջսռ՟վ՟լ՟ռ՟ժ ծ՟սնվմգվզ, նվնմտ խ՟դղնհմ նր
իղՠ՟աթվմ ե Հ. Թ՟ղվ՟դճ՟մզ, ղթ՟մա՟ղ՟ճմ մնվ ծնվթդնմմգվ գմ նրվռ՟ալնրղ
Հ՟ճնտ ո՟սղնրէճ՟մ օ ծ՟ճ ղյ՟խնրճէթ ծ՟ղ՟վ ՟ճբ յվչ՟բ՟վկ՟ճթմ ցնրժգվթ նրջնրղմ՟ջթվղ՟մ ՠմ՟ա՟ռ՟պնրղֆ Աճջ ծ՟սնվմգվնրղ, թ էթռջ ՠ՟մ՟ջթվնրէճ՟մզ
ծ՟ճսմթ գվխգվթ, ՠ՟դնրղ մնվ՟ծ՟ճս ՠմ՟ավգվ գմ ծվ՟ս՟վ՟խռգժ, նվնմւ
՟ղՠնհչ՟տմնրղ գմ ծ՟ճ՟աթսնրէճ՟մ ո՟սխգվ՟տնրղմգվզ ՟ճբ յվչ՟մթ ծ՟ճ
ընհնռվբթ ո՟սղնրէճ՟մ օ ղյ՟խնրճէթ ղ՟ջթմֆ
Հ. Թ՟ղվ՟դճ՟մզ մնվ ծ՟մավռ՟մմգվթ չ՟ս՟անռ եվֆ
Նվ՟ սմփվթմնրէճ՟մ ը՟ղ՟մ՟խ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մզ ռգվ՟խգվսռգտ՝ խ՟պնրտռգտ ռ՟վշ՟խ՟մ օ ՟վիթռ՟ճթմ մնվ ղ՟ջմ՟յգմւզ, թջխ ծթմ ղ՟ջմ՟յգմւմ ՟ղՠնհչնռթմ ռգվ՟լռգտ է՟մա՟վ՟մ՟ճթմ ծ՟ղ՟ժթվթ, թմշզ ծմ՟վ՟ռնվնրէճնրմ ջսգհլգտ
՟վբթ՟խ՟մ՟տմգժնր կգպ՟աթվ օ սո՟աթվ ծ՟ռ՟ւ՟լնրմգվթ ո՟ծո՟մնրէճ՟մ
ո՟ճղ՟մմգվզ, ղգլ՟տ՟ռ տնրտ՟բվռնհ տնրտ՟մղնրյմգվթ էթռզ՝ ծմ՟վ՟ռնվնրէճնրմ ջսգհլգժնռ ՟պ՟ռգժ ժ՟ճմ լ՟ռ՟ժնռ ծ՟մվ՟ծպշ՟խգժնր ղգվ ծնաօնվ ա՟մկգվզֆ Պ՟ճղ՟մմգվ ջսգհլռգտթմ ղթչ՟դա՟ճթմ շ՟ցնվնյթշմգվթմ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ աթս՟ընհնռմգվ, ջգղթմ՟վմգվ օ ռ՟վոգսնրէճ՟մ բ՟ջգվ ՟մտխ՟տմգժնր
ծ՟ղ՟վֆ Եռ ՟ճջփվ, յմնվծթռ Թ՟ղվ՟դճ՟մթ չ՟մւգվթ, Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մզ ծդնվ ղթ
խ՟պնրճտ ե՝ թվ աթս՟խ՟մ, աթս՟սգիմթխ՟խ՟մ ջսնվ՟ՠ՟ը՟մնրղմգվնռ օ է՟մա՟վ՟մ՟ճթմ ծ՟ղ՟ժթվնռֆ
Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մնրղ ռգվչթմ ս՟վթմգվթմ խ՟ս՟վռ՟լ ՟վղ՟ս՟խ՟մ ցնցնինրէճնրմմգվզ ծթղմ՟խ՟մնրղ ո՟ճղ՟մ՟ռնվռ՟լ գմ ՟ճմոթջթ ծթղմ՟վ՟վ լվ՟ավգվթ թվ՟խ՟մ՟տնրղնռ, թմշոթջթւ գմ աթս՟սգիմթխ՟խ՟մ մնվ ՠ՟ըթմմգվթ
ջսգհլնրղզ, ջգվմբ՟ցնինրէճ՟մ իմբթվզ ժնրլգժնր մո՟ս՟խնռ գվթս՟ջ՟վբմգ-
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վթ ղգլ մգվծնջւթ ՟ո՟ծնռնրղզ, քնմբ՟ճթմ օ ռգվ՟խ՟մամնհ՟խ՟մ ՟յի՟ս՟մւմգվթ ՟վբթ՟խ՟մ՟տնրղզ, ՟վսգվխվթ աթս՟խ՟մ ծ՟ջս՟սնրէճնրմմգվթ
ծգս խ՟ոգվթ ՟ղվ՟ոմբնրղմ նր զմբժ՟ճմնրղզ, կգպ՟աթվ ծ՟ռ՟ւ՟լնրմգվթ էռ՟ճմ՟տղ՟մ ՟յի՟ս՟մւմգվթ խ՟դղ՟խգվոնրղզ, է՟մա՟վ՟մ՟ճթմ ծ՟ղ՟ժթվթ զմբժ՟ճմնրղմ նր ՟վբթ՟խ՟մ՟տնրղզֆ Աճջ օ ՟ճժ ՠ՟դնրղ լվ՟ավգվթ նագյմշղ՟մ նր
խ՟դղ՟խգվող՟մ ՟մինմչ, ՟ղգմփվճ՟ ջ՟ս՟վնհմ եվ Թ՟ղվ՟դճ՟մզֆ
Թ՟ղվ՟դճ՟մթ սմփվթմնրէճ՟մ ս՟վթմգվթմ մվ՟ ՟մղթչ՟խ՟մ նագխնշնրղնռ
օ ՟ղգմփվճ՟ չ՟մւգվթ յմնվծթռ Ավտ՟ինրղ՝ Գ՟մկ՟ջ՟վթ ռ՟մւթ ծ՟վօ՟մնրէճ՟ղՠ ՠ՟տռգտ Ավտ՟իթ կգպ՟ավ՟խ՟մ ա՟մկգվզ մգվխ՟ճ՟տմնհ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ ղ՟ջմ՟ձճնրհզֆ Հ՟սխ՟ոգջ կգպ՟ավ՟ճթմ քնմբթ ծ՟վջս՟տղ՟մ անվլնրղ
՟ճբ ս՟վթմգվթմ ՟մմ՟ի՟բգո ՟վբճնրմւմգվ ավ՟մտռգտթմֆ Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթ
կգպ՟ավ՟ճթմ ծ՟ռ՟ւ՟լնրմ Հ. Թ՟ղվ՟դճ՟մթ սմփվթմնրէճ՟մ ս՟վթմգվթմ ՟ռգժ՟տ՟ռ յնրվչ 2000 ղթ՟ռնվնռ, թջխ կգպւ ՠգվռ՟լ ՟վիթռ՟ճթմ ռ՟ռգվ՟ավգվթ
էթռմ ՟մտմնրղ ե 30000 ղթ՟ռնվթտֆ
Ս՟ ռխ՟ճնրէճնրմմ ե Թ՟ղվ՟դճ՟մթ ՟մխ՟ջգժթ ռ՟վշ՟վ՟վ՟խ՟մ յմնվծթֆ
Վ՟վշ՟վ՟վնրէճնրմ, նվ սռճ՟ժ բգունրղ ծթղմռ՟լ ե ՟յի՟ս՟մւ՟ճթմ ՟պնհչ
ղէմնժնվսթ ջսգհլղ՟մ ագվ՟խ՟ճնրէճ՟մ ռվ՟ֆ
Մգվ ծ՟ճվգմթւթ օ ծ՟ճ ընհնռվբթ ծնաօնվ ջ՟ծղ՟մմ ջխջռնրղ ե Մ՟սգմ՟բ՟վ՟մթտֆ
Հվ՟շճ՟ Թ՟ղվ՟դճ՟մզ ղգվ ծնաօնվ գդգվւմգվթ օ ղյ՟խնրճէթ ո՟յսո՟մթ
ռ՟պ փվթմ՟խ գհ՟ռ ղգդ ծ՟ղ՟վֆ Դ՟ ե մվ՟ ծ՟հէ՟մ՟խզ ղ՟ծռ՟մ ծ՟մբգո…
Գնրվագմ Գ՟ջո՟վճ՟մ

